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Nr.16

Darba kārtība:
1. Par biedrības „Pierīgas pašvaldību apvienība” dibināšanu
Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības ēkā, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads.
Ropažu novada domes 21.10.2015. ārkārtas sēde sasaukta plkst. 1530
Ropažu novada domes 21.10.2015. ārkārtas sēde atklāta plkst. 1540
Sēdi vada domes priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās:
- domes deputāti:

-

-

administrācijas
darbinieki:

nepiedalās:

Sēdi protokolē

Zigurds Blaus
Antons Cibuļskis
Ivars Gailītis
Renāte Gremze
Jānis Grigaļūns
Jānis Ķezis
Aigars Kleins
Modris Mucenieks
Valdis Šīrants
Vladislavs Šlēgelmilhs
Izpilddirektors Jānis Baklāns
Administrācijas vadītāja Signe Grūbe
Juridiskās daļas vadītājs Oskars Ašmanis
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja Agita
Rubene
Ingrīda Amantova (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Klaudija Terēza Hēla (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Indulis Līdacis (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Aivars Oleksāns (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Mārtiņš Vimba (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Juridiskās un lietvedības daļas referente Inese Vēbere

1.§
Par biedrības „Pierīgas pašvaldību apvienība” dibināšanu
Ropažu novada dome, izskatot jautājumu par biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība”
dibināšanu, konstatē:
1) likuma “Par pašvaldībām” 95.panta pirmā daļa un ceturtā daļa nosaka, ka, lai risinātu
uzdevumus, kuros ir ieinteresētas visas vai vairākas pašvaldības, tām ir tiesības sadarboties, kā arī
dibināt pašvaldību biedrības vai iestāties šādās biedrībās un lēmumu par pašvaldību biedrības
dibināšanu vai iestāšanos tajā, kā arī par izstāšanos no pašvaldību sabiedriskās organizācijas
pieņem attiecīgā pašvaldības dome;
2) biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” statūtu projektā noteiktie mērķi ir:
a) īstenot Pierīgas pašvaldību tiesisko interešu aizsardzību;
b) veicināt Pierīgas pašvaldību savstarpējo sadarbību;
c) veicināt Pierīgas pašvaldību sadarbību ar Latvijas Republikas, starptautiskajām un citu valstu
institūcijām un organizācijām;
d) veicināt Pierīgas pašvaldību ekonomisko un sociālo attīstību.
3) Prognozētais ieguldījuma apmērs pirmajā gadā 1000,00 EUR, pēc tam 3000,00 EUR gadā.
Ņemot vērā to, ka Pierīgas pašvaldību intereses sociāli -ekonomiskajā ziņā atšķiras no Latvijas
pašvaldību kopējām vajadzībām, kā rezultātā esošās pašvaldību apvienības nespēj pilnvērtīgi
aizstāvēt Pierīgas pašvaldību intereses, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 95.panta
pirmo daļu un ceturto daļu,
Uzklausot deputātu diskusiju,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze, J.Grigaļūns, J.Ķezis,
A.Kleins, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Kļūt par biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” dibinātāju un biedru.
2. Noteikt par Ropažu novada pašvaldības pārstāvi biedrībā “Pierīgas pašvaldību apvienība”
domes priekšsēdētāju Zigurdu Blaua.
3. 2015.gada biedra naudu 1 000,00 EUR apmērā segt no pašvaldības budžeta paredzētā
finanšu līdzekļu atlikuma uz 31.12.2015.
4. Pašvaldības Izpildvaras budžeta sadaļu palielināt par 1 000,00 EUR.
5. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai sagatavot atbilstošas izmaiņas pašvaldības 2015.
gada budžetā.
6. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu izsniegt Finanšu un grāmatvedības daļai.
Ropažu novada domes 21.10.2015. ārkārtas sēde slēgta plkst. 1545
Ropažu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Z.Blaus
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